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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Της από  28/06/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/28-06-2021    Αριθ. Απόφασης: 113/2021 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουνίου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/30746/23.06.2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ –Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
  

35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 38.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 

39.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

40.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος, (Δικ/νος) 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

6. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δικ/νος) 7. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου,  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

ΑΔΑ: 9Ρ6ΑΩ1Ρ-ΙΦΙ



 

 

3 
 

 

Θ Ε Μ Α 2o: Έγκριση της υπ΄αρ. 30/11-06-2021 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2021 Απόφασης   
του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαγγέλου, με  θέμα «Αίτημα Πολυζώη 

Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου χώρου με 
εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»  
 

Ο  Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κ. Στέφανος Δράκος 

εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 30/2021 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση  της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Αρχαγγέλου με  θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό 

τμήματος κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 
Οικοδομών Αρχαγγέλου.»  

 
       αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα 
θέματα της  5ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 4 (τεσσάρων) 

θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο 
θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 7o : Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος 

κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών 

Αρχαγγέλου. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Κύριοι συνάδελφοι η Πολυζώη Εμμανουηλία του Γεωργίου με τη με αριθ. 

8/13101/13-5-2021 αίτησή της μας ζητά να συναινέσουμε στον αποχαρακτηρισμό 

τμήματος κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. όμορου της Κ.Μ. 

811Οικοδομών Αρχαγγέλου όπως αυτό ακριβώς μας ζητά και η Διεύθυνση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με το υπ΄αριθ. 1870/20/19-1-2021 

έγγραφό της και με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο ιδιώτης 

Πολ. Μηχ. Κωνσταντίνος Χρύσης. Η Διεύθυνση μας καθιστά σαφές ότι δεν έχει 

αντίρρηση αποχαρακτηρισμού του τμήματος με σκοπό στη συνέχεια την απόκτηση 

ιδιοκτησίας. 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαγγέλου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρχαγγέλου έπειτα από διαλογική συζήτηση. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υπέρ του Αποχαρακτηρισμού Τμήματος με κορυφές [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ. Κτηματολογικής Οδού 

όμορου Μερίδας 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελλος 

688. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (1870/20/19-01-2021) 

Θ Ε Μ Α : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού όμορου της  

               Μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου. 

Σ Χ Ε Τ . : Αρ. πρωτ.1870/16-10-2020/αίτηση της κας. Πολυζώη Εμμανουηλίας . 

                    

 Αφορά ακίνητο που βρίσκονται εντός του οικισμού Αρχαγγέλου της Δημοτικής 
Κοινότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου χαρακτηρισμένο κτηματολογικά ως via 

publica, και πιο συγκεκριμένα το τμήμα με κορυφές τα σημεία [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ. το οποίο είναι όμορο της 
κτηματολογικής μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 

688, εντός του οποίου υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα από το έτος 1960 το οποίο 
διατηρείται έως και σήμερα.  

Όπως διαπιστώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο 
ιδιώτης Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Κωνσταντίνος Β. Χρύσης  συσχετίζοντας 
την υφιστάμενη κατάσταση με τα ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα των μερίδων της 

ευρύτερης περιοχής παρατηρούμε ότι το παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα εμπίπτει 
εντός του χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Δρόμου του πυκνοδομημένου τμήματος του 

οικισμού Αρχαγγέλου. Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού έχει καταληφθεί τουλάχιστον 
από το έτος 1960 καθώς απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία του κτηματολογίου με 

υπόβαθρο τις χρονολογίες 1945-1960. Η παλαιότητα της δόμησης του κτίσματος εντός 
της κτηματολογικής οδού αποδεικνύεται από τον τρόπο κατασκευής της καθώς 
πρόκειται για πετρόκτιστη κατασκευή με ξύλινα κορφάδια. Όπως φαίνεται και στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η δόμηση εντός του τμήματος του 
κτηματολογικού δρόμου ανάγκασε στην δημιουργεί μιας μικρότερης παράπλευρης 

δημοτικής οδού που προϋφίσταται από το έτος 1960.     
 
Το γεγονός ότι με την σύνταξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρχαγγέλου (Β΄Φάση 

ολοκλήρωσης) εντάσσει το τμήμα αυτό σε οικοδομικό τετράγωνο του οποίου η 
οικοδομική γραμμή συσχετίζεται πλήρως με την διαμορφωμένη κατάσταση (παντός 

είδους υφιστάμενες κατασκευές), για τον λόγο αυτόν η διεύθυνση δεν έχει αντίρρηση 
αποχαρακτηρισμού του τμήματος με κορυφές τα σημεία [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ.  με σκοπό στην συνέχεια την απόκτηση 

ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προβείτε σε απόφαση 
αποχαρακτηρισμού του επίμαχου τμήματος από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 

Αρχαγγέλου και στην συνέχεια την διαβίβαση αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να 

εκδοθεί η διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού του τμήματος με κορυφές [1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ. της 

χαρακτηρισμένης Κτηματολογικής Οδού, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο στην 
αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα  του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
Κωνσταντίνου Β. Χρύση,  θα πρέπει η ενδιαφερομένη, με Υπεύθυνη δήλωση της να 

αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά 
από έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να 

αποφασίσει για την διαχείριση τους. 
 
Συνημμένα: 

1) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού με Τοπογραφικό Διάγραμμα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά την καταπάτηση μη λειτουργικού τμήματος του 
κτηματολογικού δρόμου στο χωρίο Αρχάγγελος της Ρόδου που συνορεύει με την Κ.Μ. 

811 Οικοδομών Αρχαγγέλου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 
688. Αναλυτικότερα, εντός του τμήματος της Κτηματολογικής Οδού που έχει 

κατασκευαστεί κτίσμα το οποίο έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Η κτηματολογική 
κατάσταση του τμήματος φαίνεται και στο Γενικό Κτηματολογικό Χάρτη του Abittato 
του οικισμού Αρχαγγέλου. Η αιτούσα Πολυζώη Εμμανουηλία του Γεωργίου και της 

Χρυσάνθης αιτείται τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος αυτού με στοιχεία Α [1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] και εμβαδόν 125,33 τ.μ. εντός της 

δημόσιας Κτηματολογικής Οδού εντός του οικισμού Αρχαγγέλου. Το συγκεκριμένο 
τμήμα της οδού έχει καταληφθεί τουλάχιστον από το έτος 1960 καθώς απεικονίζεται 

στην αεροφωτογραφία του κτηματολογίου με υπόβαθρο τις χρονολογίες 1945-1960. Η 
παλαιότητα της δόμησης εντός της κτηματολογικής οδού αποδεικνύεται και από τον 
τρόπο κατασκευής της καθώς πρόκειται για πετρόκτιστη κατασκευή με ξύλινα 

κορφάδια. Όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η δόμηση 
εντός του τμήματος του κτηματολογικού δρόμου ανάγκασε την δημιουργία μιας 

μικρότερης παράπλευρης δημοτικής οδού που προϋφίσταται του έτους 1960 καθώς 
απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία του 1960. Με βάση τα παραπάνω ζητείται ο 
αποχαρακτηρισμός του τμήματος Α με στοιχεία Α [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-1] και εμβαδόν 125,33 τ.μ. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 
α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και 

της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  

β)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 

60249/22.09.2020, 426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 
ε)  Την υπ΄αρ. 30/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου 

ε) Το με αριθ. πρωτ: 1870/20/19-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού 

στ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία 
στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε 
συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το 

συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», εκτός των κ.κ. Ι. Αφεντούλη και Ν. Γιαννά οι 
οποίοι ψήφισαν «Κατά» με την παρατήρηση: " το συνημμένο  σχεδιάγραμμα και τα 

στοιχεία της μελέτης δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό άποψης " 
ζ)  Το από 08-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου 
Γιαννακού στο οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της 

Συνεδρίασης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει  την υπ’ αρ. 30/2021 απόφαση  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαγγέλου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής 
οδού με κορυφές τα σημεία [1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] 

εμβαδού 125,33 τ.μ., όμορου της κτηματολογικής μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου 
Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 688, εντός του οποίου υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα από το 
έτος 1960 το οποίο διατηρείται έως και σήμερα, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Β. Χρύση.  
 

Μετά από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, η ενδιαφερομένη 
του εν λόγω τμήματος, με Υπεύθυνη δήλωση της να αναγνωρίσει την κυριότητα του 
Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την 

διαχείριση της. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μιχαήλ Σοκορέλος 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ’ αρ. 30/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 79 και  93 

του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ενός  

(41) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ»  τριάντα (30), ήτοι: 

- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων 
με αύξοντες αριθμούς από (1) έως και (27), 

-τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Κρητικό 
όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων με αύξοντες αριθμούς από 
(37) έως και (39), 

«ΚΑΤΑ» εννέα (9), ήτοι: 
- τα  μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον κ.Φώτη 

Χατζηδιάκο, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων με αύξοντες 
αριθμούς από (28) έως και (36),  

 
Τα μέλη της  παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με επικεφαλής τον κ.Καλετό 
Πότσο, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων με αύξοντες 

αριθμούς από (40) έως και (41), δήλωσαν ότι «απέχουν» από την ψηφοφορία του 
θέματος 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 30/11-06-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 

αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2021 Απόφασης   του  Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Αρχαγγέλου, με  θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος 

κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»,  
 
Ειδικότερα εγκρίνει: 

 
Τον αποχαρακτηρισμό τμήματος κτηματολογικής οδού με κορυφές τα σημεία [1-2-3-4-5-

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1] εμβαδού 125,33 τ.μ., όμορου της 
κτηματολογικής μερίδας 811 οικοδομών Αρχαγγέλου Τόμος 7, Φύλλο 93, Φάκελος 688, 
εντός του οποίου υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα από το έτος 1960 το οποίο διατηρείται έως 

και σήμερα, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού 
Μηχανικού Κωνσταντίνου Β. Χρύση.  

 
Μετά από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, η ενδιαφερομένη 
του εν λόγω τμήματος, με Υπεύθυνη δήλωση της να αναγνωρίσει την κυριότητα του 

Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την 
διαχείριση της. 

 

                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                    ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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